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Finansieringsmodellen  
 

Finansieringsmodellen er et begrep som brukes dels nasjonalt ifm. bevilgningene til universite-

ter og høgskoler, dels internt ved UiO for å fordele bevilgningen på post 50 videre til fakulteter 

og tilsvarende enheter. Dette notatet gjennomgår først (side 1-4) virkemåten i den nasjonale 

modellen og dernest (side 5-9) hvordan fordelingen skjer internt v/UiO. 

 

 

Den nasjonale finansieringsmodellen  
Modellen består av to hoveddeler – insentiver og basis. Insentivdelen gir uttelling for oppnådde 

resultater innenfor utdanning og forskning, mens basis uttrykker langsiktige prioriteringer og 

inneholder strategiske midler. Skjematisk ser modellen slik ut: 

 

 

 

 

Utdannings-

insentiver 

Forsknings-

insentiver 

Basis-/strategi-

midler 

 

Totalt – post 50 

808,0 mill. kroner 

19,8 % 

463,0 mill. kroner 

11,4 % 

2 801,6 mill. kroner 

68,8 % 

4 072,6 mill. kroner 

100,0 % 

 

Tallene representerer Stortingets bevilgning for 2010 til UiO fordelt på elementene i finansie-

ringsmodellen. 

 

Finansieringsmodellen begrunnes gjerne i tre forhold: 

1) Gjennomstrømming – fra 1996 til 2001 sank studiepoengproduksjonen ved norske universi-

teter med 12 %, ved UiO med 25 %. Ca. ¾ av nedgangen skyldes færre avlagte studiepoeng 

pr. student. Mjøsutvalget1 nevnte da også dette som en sentral begrunnelse for et nytt finan-

sieringssystem.  

2) Forskning – ved at bevilgninger gis også med forskning som særskilt begrunnelse, og ikke 

bare med studenttall som eneste grunnlag for bevilgningsendring. Forskningsinsentivene 

belønner kvalitet og basis inneholder bl.a. strategimidler til særskilte forskningsaktiviteter. 

3) Gjennomsiktighet – ved at bevilgninger knyttes til kjente, forutsigbare størrelser og ikke 

utelukkende til marginale justeringer basert på historiske tall. Det er også et poeng at bud-

sjettutvikling delvis er knyttet til resultater av egen aktivitet og ikke bare til ønsker om mer 

penger. 

 

                                                 
1 NOU 2000:14 ”Frihet med ansvar”. En offentlig utredning der mandatet var å foreta en bred drøfting av de ut-

fordringer som høyere utdanning i Norge ville stå overfor i årene framover. 

Én rammebevilgning Langsiktighet/strategi 
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Resultatelementene (utdannings- og forskningsinsentivene) står for litt under 1/3 av bevilgning-

en til UiO, men basis står for de resterende 2/3.  

 

 Når det gjelder resultatelementene, bygger man på en oppfatning om at resultater skal bety 

noe for bevilgningsnivået. Hensikten er å forbedre resultatene gjennom økonomiske insen-

tiver. Vedtak skjer med basis i regnearkbaserte modeller. 

 Basis utvikles på tradisjonell måte, dvs. som justering av eksisterende rammer. Det dreier 

seg både om tekniske justeringer og aktivitetsendringer. Det er summen av disse vedtakene 

som bestemmer budsjettutviklingen for disse komponentene. Slik blir den vesentligste de-

len av budsjettfordelingen først og fremst historisk basert. Justeringene dreier seg ofte om 

en ganske liten del av det totale budsjettet.2 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) presenterte og definerte utgangspunktet for finansieringsmodel-

len i statsbudsjettet for 2002. Deretter begynte modellen å virke fra og med budsjettåret 2003. 

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over departementets modell slik den praktiseres overfor 

universiteter og høyskoler i 2010: 

 
Utdanningsinsentiver Forskningsinsentiver Basis/strategi 

Avlagte studiepoeng deles inn 

i 6 kategorier (A-F) avhengig 

av fagområde og nivå. Gir en 

regelstyrt økonomisk uttelling 

to år etter at produksjonen fant 

sted (dvs. åpen budsjettram-

me).  

 

Inn- og utreisende studenter 

med opphold av en viss varig-

het gir økonomisk uttelling to 

år etter at opp-holdet er regist-

rert. Regelstyrt ordning. 

Antall doktorgrader, tildelte 

forskningsmidler fra Norges 

Forskningsråd (NFR) og EU, 

samt antall vitenskapelige 

publikasjoner påvirker forde-

lingen mellom universitetene 

av en forhåndsdefinert pott 

(dvs. lukket budsjettramme).  

 

Resultatene baseres på opp-

nådde resultater to år før aktu-

elt budsjettår. 

Ble residualt etablert i 2002 og var 

ment å omfatte alle de aktiviteter som 

ikke inngår i de øvrige komponentene. 

Nivået videre følger av tradisjonell, 

inkrementell budsjetteringspraksis. 

 

Her inngår også rekrutteringsstillinger 

med den til enhver tid gjeldende be-

vilgningssatssamt andre forsknings-

strategiske tiltak. Budsjetteringsmåten 

er inkrementell. 

 

Når det gjelder priser og vekter vedr. utdannings- og forskningsinsentivene, viser vi til departe-

mentets orientering om statsbudsjettet på følgende nettsted: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/statsbudsjettet.html?id=449449 

 

                                                 
2 Denne budsjetteringsformen er tradisjonell for offentlig virksomhet og kalles inkrementell. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/statsbudsjettet.html?id=449449
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Utdanningsinsentivene 

Denne er i sin helhet basert på resultater. Ca. 99 % av resultatene handler om avlagte studiepo-

eng, mens den siste prosenten er knyttet til utvekslingsstudenter. 

 

Uttelling for avlagte studiepoeng er en regelstyrt ordning med faste priser der avlagte studiepo-

eng er inndelt i seks kategorier A-F etter fagområde og utdanningsnivå, jf. tabellen under (pri-

sene gjelder 2010 og er pr. årsenhet – dvs. 60 studiepoeng): 

 

Kategori Studium UFD-priser 

A Kliniske studier (medisin og odontologi) 123 000 

B Profesjonsstudier i farmasi og psykologi 94 000 

C Realfag på høyere grads nivå 63 000 

D Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag høyere grad 45 000 

E Helsefag-/lærer-/realfagsutdanninger lavere grad 39 000 

F Teorifag og sosialfag på lavere grads nivå 31 000 

 

Uttelling for utvekslingsstudenter gis med kroner 6 500 (2010) pr. utvekslingsstudent.  

 

Utdanningsinsentivene representerer forutsigbarhet og muligheter for inntektsøkning – begge 

deler pga. at ordningen er regelstyrt.3 Resultatsvingninger innebærer imidlertid risiko. 
 

Forskningsinsentivene 

I motsetning til utdanningskomponenten opererer myndighetene her med en forhåndsdefinert 

pott (et finansielt tak) der universiteter og høyskoler konkurrerer om fordelingen av potten ut fra 

oppnådde resultater på fire punkter: 

 

1. Antall avlagte doktorgrader. 

2. Tildelte forskningsmidler fra Norges forskningsråd (NFR). 

3. Tildelte forskningsmidler fra EU. 

4. Antall vitenskapelige publikasjoner. 

 

De fire resultatkategoriene vektes noe ulikt i konkurransen om ressurser og følgende priser gjel-

der for 2010: 

 

Dr.grad  0,3 337 407 Pr. doktorgradskandidat 

NFR-midler  0,2 138 Pr. kroner 1 000 i NFR-midler 

EU-midler  0,2 1 871 Pr. kroner 1 000 i EU-midler 

Førstestillinger  0,3 36 240 Pr. publiseringspoeng 

 

Siden budsjettrammen er lukket,4 vil prisene pr. resultat variere – den synker når produksjonen 

øker. Dette har vært tilfelle de siste årene, jf. departementets nettsider om statsbudsjettet. 

  

                                                 
3 En regelstyrt ordning som gir muligheter for økte bevilgninger kalles en åpen budsjettramme. 
4 Rammen er gitt på forhånd. Bevilgningene øker derfor ikke med økende ”produksjon”, men prisene synker. Dette 

kalles en lukket budsjettramme. 
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Basis/strategi 

Basis-/strategidelen av tildelingen gir rom for særskilte politiske føringer og strategiske tilde-

linger. I tillegg ivaretar basis behovet for langsiktighet ved å være en stabiliserende faktor uav-

hengig av resultatsvingninger. Budsjetteringsmåten er inkrementell, dvs. med videreføring av 

historiske rammer justert for tekniske endringar (bl.a. forventet lønns- og prisstigning) og akti-

vitetsendringer.  

 

Utdanningsinsentivene innebærer en pris pr. studiepoeng i seks ulike finansieringskategorier 

som representerer 40 % av en fullfinansiert studieplass. De resterende 60 % er finansiert gjen-

nom basis der antallet studieplasser er politisk fastsatt. For 2010 er studieplasstallet 14 934 for 

Universitetet i Oslo. 

 

Basis-/strategidelen inneholder også rekrutteringsstillinger –781 stipendiatstillinger og 90 post-

doktorstillinger til Universitetet i Oslo i 2010. Stillingene er gitt med faste rundsummer: For 

stillinger gitt til og med 2008, dvs. 731 stipendiater og 78 postdoktorer, er årlig rundsum hhv. 

691 000 og 812 000 i 2010. Nye stillinger fra og med 2009 (38 stipendiater og 12 postdoktorer) 

har lik rundsum: 826 000 i 2010. Rekrutteringsstillingene representerer den eneste formen for 

øremerking i den ordinære bevilgningen til UiO. 

 

Evaluering av finansieringssystemet 2008/2009 

Evalueringsarbeidet har vært organisert som et prosjekt i departementet med en referansegruppe 

der sektorens institusjoner har vært representert. Det har også vært levert en analyse av Econ 

Pöyry. Resultatene fra arbeidet er presentert i statsbudsjettet for 2010. Gjennomgående er det 

små endringer det er snakk om: 

 

 Kostnadskategoriene for utdanningsinsentivene skal vurderes med tanke på forenkling. 

 Videreutdanning gir nå samme uttelling som tilsvarende grunnutdanning. 

 Det gis uttelling for samarbeid om doktorgradsutdanning slik: Gradgivende institusjon får 

100 % og samarbeidende institusjon 20 %. 

 EU-insentivet får noe mindre vekt og NFR-insentivet tilsvarende mer. 

 Fortsatt ingen insentiver når det gjelder formidling og heller ingen spesiell komponent for 

museene. 

 Basis inkluderer nå den gamle strategidelen av forskningskomponenten. 

 

Ellers understreker departementet at finansieringssystemet ikke innebærer noen øremerking av 

midler, men at det er den samlede rammen som skal gi utgangspunkt for prioriteringer innenfor 

hver enkelt institusjon. Midlene kommer derfor samlet på én post (post 50) og det gamle ’kom-

ponent’-begrepet (om de ulike delene av finansieringssystemet) er forlatt. 
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Finansieringsmodellen ved Universitetet i Oslo  
Da den nasjonale finansieringsmodellen ble etablert, ble den også i stor grad videreført internt 

v/UiO. Flere forhold, bl.a. manglende gjennomsiktighet i basistildelingen, gjorde at universi-

tetsdirektøren i 2006 tok initiativ til en bred gjennomgang av den interne modellen. Arbeidet 

som ble ledet av daværende dekan ved SV, Asbjørn Rødseth, leverte sin innstilling i mars 2007. 

Innstillingen er tilgjengelig på denne nettadressen: 

http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/intern-

finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf 

 

Universitetsstyrets vedtak om den interne finansieringsmodellen tar utgangspunkt i en todimen-

sjonal forståelse – dels hovedaktiviteter i virksomheten, dels ulike tildelingsmåter når det gjel-

der viderefordelingen av ordinære midler. Hensikten er å knytte de tildelte midlene til noen 

overordnede kategorier for å bedre gjennomsiktigheten. Hovedaktivitetene i modellen følger av 

universitetsloven og kan karakteriseres som primæroppgavene (dvs. utdanning, forskning og 

formidling) + infrastruktur/tjenester. Når det gjelder tildelingsmåter, representerer basis en 

langsiktig og stabil kjernefinansiering basert på politiske vedtak om dimensjonering, mens re-

sultatkomponenten er en videreføring av akkurat de samme resultatelementene som i den nasjo-

nale modellen. Satsinger er konkrete, styrevedtatte tiltak av strategisk/midlertidig karakter. 

 

Forskningsbasert utdanning 

Hovedgrepet i den interne modellen er innføringen av studieplasser som dimensjonerende faktor 

ifm. basistildelingen til forskningsbasert utdanning. Innenfor høyere utdanning er det et aner-

kjent prinsipp at den vesentlige delen av undervisningen gis av lærere som er aktive forskere, 

ansatt i stillinger med like deler forskning og undervisning i arbeidsoppgavene. Tildeling av 

midler til utdanning forutsetter derfor også tildeling av midler til forskning. Begrepet studie-

plass gjenspeiler på denne måten det fremste kjennetegnet ved universitetet – den forskningsba-

serte utdanningen. 

 

Antall studieplasser ved Universitetet i Oslo tar utgangspunkt i departementets samlede tall som 

for 2010 er oppgitt å være 14 934. Dette tallet bygger på den observerte studiepoengproduksjo-

nen i 2000 korrigert for seinere politisk vedtatte studieplassendringer. KD har imidlertid ikke 

spesifisert tallet ytterligere med unntak for krav vedr. fem helseprofesjonsutdanninger (medisin, 

odontologi, tannpleie, psykologi og farmasi). Når vi ved UiO gjennomfører samme utregnings-

måte som KD, får vi følgende resultat for fordelingen av studieplasser mellom fakulteter og stu-

dienivåer (jf. tabell tidligere i notatet med kategorier og priser i utdanningskomponenten): 

 
 Kat. A Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Sum 

TEOL   17 79  86 182 

JUR    120 2 095 200 2 415 

MED 1 146  39 144 34 7 1 370 

HF    817 57 3 301 4 175 

MN  276 652 19 1 107 44 2 098 

OD 295   60   355 

SV  439  729 15 1 370 2 553 

UV    958 191 581 1 730 

Totalt 1 441 715 708 2 926 3 499 5 589 14 878 
Dette interne tallet avviker noe (ikke mye) fra departementets tall for 2010 – 14 934, en differanse på 56. 

http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/intern-finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf
http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/intern-finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf
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Prisene følger departementets prisstruktur, men de konkrete prisene er justert for å reflektere 

forholdet mellom fagmiljøene og sentrale tjenester, bl.a. når det gjelder internhusleie. 

 

I tillegg til studieplasser er det identifisert enkelte andre delkomponenter i basisdelen av forsk-

ningsbasert utdanning: 

 

 Faglig bredde er universitetets eget ansvar, iflg. departementet. Dette hensynet er svært 

vanskelig å ivareta i en modell. Utvalget som gjennomgikk den interne finansieringsmodel-

len, valgte å telle antall språkfag ved Det humanistiske fakultet. Hvert språkfag gis så en 

pris i modellen – ikke for å ivareta alle kostnadene, men som en grunnfinansiering (et slags 

minimum for i det hele tatt å kunne ha språkfaget). 

 Både medisin- og odontologiutdanningen har et betydelig klinisk innslag. Mens klinikkene i 

medisinerstudiet ligger utenfor UiOs organisasjon (dvs. universitetssykehusene), er klinik-

ken i odontologiutdanningen en integrert del av UiO. Samtidig er begge utdanninger finan-

siert likt i departementets nasjonale modell. Vi har på dette grunnlaget sett behovet for å 

identifisere et eget klinikktilskudd til OD som i utgangspunktet er definert som brutto kost-

nader fratrukket pasientenes egenbetaling. 

 

Den resultatbaserte tildelingsmåten innenfor forskningsbasert utdanning inneholder de samme 

elementene som utdanningsinsentivene i den nasjonale modellen, dvs. studiepoeng og utveks-

lingsstudenter. Internt ved UiO er prisene skalert ned for å minske resultatavhengigheten. Fa-

kultetenes basiskomponent er tilsvarende høyere. Dette er ment å minske risikoen for svingende 

inntekter, samtidig som insentivvirkningene er ivaretatt. I tillegg midles resultatene over 3 år for 

å glatte ut forskjellene fra år til år.  

 

Forskning og forskerutdanning 

Selv om mye av forskningen er inkludert i studieplassbegrepet, er det behov for å kunne tildele 

midler med særskilt forskningsmessig begrunnelse. Basisdelen av denne komponenten består av 

følgende elementer: 

 

 Øremerket tildeling til rekrutteringsstillinger, dvs. stipendiater og postdoktorer, med samme 

antall som er tildelt fra KD i den ordinære bevilgningen. 

 En avsetning til vitenskapelig utstyr. 

 Øremerket tildeling til regionale forskningsetiske komiteer innenfor helsefagene. 

 En grunntildeling til eksperimentell infrastruktur basert på én fast sum pr. institutt ved UiO 

der hoveddelen av virksomheten er av eksperimentell karakter. 

 

Universitetet har etablert noen sentre som er direkte tilknyttet Universitetsstyret. Disse inngår 

også i komponenten ”forskning og forskerutdanning”. 

 

Resultatelementene under ”forskning og forskerutdanning” er de samme som i den nasjonale 

modellen. Elementene håndteres imidlertid på enkelte punkter en del annerledes internt ved UiO 

enn det departementets modell legger opp til, jf. omtale og begrunnelser nedenfor: 

 

 UiO har regelstyrte ordninger for alle resultatelementer – noe som gir en viktig forutsigbar-

het for fagmiljøene. Dette medfører en viss finansiell risiko siden KDs tildelingskriterier er 

annerledes. 
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 I likhet med utdanningsinsentivene skjer tildelingene etter gjennomsnittsberegninger for de 

tre siste tilgjengelige år for å jevne ut tilfeldige svingninger. 

 

De nasjonale forskningsinsentivene innebærer mindre grad av forutsigbarhet og inntektsmulig-

heter enn utdanningskomponenten – dette fordi potten er forhåndsdefinert og fordi andre uni-

versiteters/høyskolers resultater er like betydningsfulle for fordelingen av potten som egne re-

sultater. Dette siste er da også mye av begrunnelsen for at UiO når det gjelder videreføringen 

internt har lagt opp til en regelstyrt ordning. Det betyr da at fakulteter og tilsvarende enheter 

sammenliknes med seg selv over tid. 

 

Samfunnskontakt og samlinger 

Universitetets finansieringsmodellutvalg drøftet om det var mulig å etablere noen tildelingskri-

terier for disse delene av virksomheten. Man kom ikke fram til slike kriterier. Det innebærer 

derfor at de virksomhetene som inngår i denne delen av modellen, får en tildeling som er basert 

på historiske rammer – en tradisjonell, inkrementell praksis. Det er heller ikke etablert resultat-

elementer her. 

 

De virksomheter som inngår i denne delen av finansieringsmodellen er museene og biblioteket. 

 

Infrastruktur og sentrale tjenester 

Den sentrale administrasjonen inkl. fellestiltak samt IT-tjenestene budsjetteres på tradisjonelt, 

inkrementelt vis.  

 

Når det gjelder arealbruken er det etablert (fra 2009) en reell internhusleieordning. ”Reell” i 

denne sammenhengen betyr at det er etablert et skille mht. hvordan enhetene får midler og selve 

betalingen for arealbruken. Basistildelingene inkluderer midler til husleie, mens betalingen skjer 

på grunnlag av det antall kvadratmetre man disponerer. 

 

Tilpasning 

Etter at tildelingen til fakultetene forsøksvis er forklart på grunnlag av komponentene ovenfor, 

gjenstår det imidlertid en uforklart rest. Den er i gjennomsnitt i 2010 på 8 % av fakultetenes to-

tale tildeling. Denne resten, kalt tilpasningspotten, justeres med mindre annet blir bestemt (se 

nedenfor) på tradisjonelt, inkrementelt vis. 

 

Tilpasningspotten gir imidlertid også en mulighet til å overstyre modellens automatikk. Dette 

gjelder særlig for basistildelingene der endret dimensjonering i utgangspunktet er ment å gi end-

ret tildeling av midler. Styret kan imidlertid bestemme at endret dimensjonering ikke skal ha 

økonomiske konsekvenser, og tilpasningspotten er da det modellelementet som ivaretar den 

tekniske muligheten til å gjøre det.  

 

Andre momenter 

Der fagmiljøer samarbeider om frambringelsen av resultater, mens det bare er ett miljø som vil 

få den økonomiske uttellingen, er prinsippet at fagmiljøene seg imellom lager avtaler som for-

deler inntektene i tråd med hvordan utgiftene har vært fordelt. 
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Avslutningsvis 
Finansieringsmodellen fordeler inntekter. Kostnader er noe annet. Det er f.eks. ikke slik at mid-

lene i utdanningskomponenten skal brukes til undervisning. Med unntak for rekrutteringsstil-

lingene representerer finansieringsmodellen ingen øremerking av ressurser eller prioritering av 

aktiviteter. Fakultetenes og enhetenes prioriteringer skjer innenfor den samlede rammen, og fi-

nansieringsmodellen erstatter derfor ikke den politiske prosessen rundt fordelings- og planleg-

gingsarbeidet. Samtidig er det viktig at insentivvirkningene videreføres.  

 

Helt til slutt gir vi en (i) oversikt over elementene i finansieringsmodellen ved UiO og (ii) leg-

ger inn de fordelte beløpene i 2010 ift. den enkelte elementene i modellen: 

 

 
 

Satsingene er utelukkende nevnt som eksempler. Det finnes flere. 

 

 

  

Forskningsbasert 

utdanning

Forskning og 

forskerutdanning

Samfunnskontakt og 

samlinger

Infrastruktur og 

sentrale tjenester

Basis Resultater Satsinger

Tilpasning

Tildelings-

måte

Hovedaktivitet

Ikke-definert

Studiepoeng

Rekr.stillinger

Vit.utstyr

Eksp.infrastruktur

Studieplasser

Språkfag (HF)

Klinikk (OD)
Utveksl.studenter

NFR-/EU-midler

IT / sentrale tjenester

Publikasjonspoeng

Doktorgrader

Museene   

Bibliotek 

Realfagsrekruttering

Norskkurs

Tematiske forskn.satsinger

REVITA

SFF-støtte

Småforsk

PO-bygningen

IT-systemer  Drift av bygninger



    
  Side 9 

Tildelinger i 2010:5 

Tildelingsmåter  

Hovedaktiviteter 
Basis Resultater Satsinger 

Forskningsbasert  

utdanning 
 880 / 859 486 / 483   28 /   1 

Forskning og  

forskerutdanning 
 856 / 754 268 / 257 163 / 60 

Samfunnskontakt og 

samlinger 
361 /    -    31 /   - 

Infrastruktur og  

sentrale tjenester 
570 /    -  212 /   - 

Tilpasnings- 

pott 
 217 / 217   

 

Totalt 4 072 mill. kroner (hele UiO) og 2 732 mill. kroner (fakultetene samlet). 

Alle beløp i millioner kroner.  

                                                 
5 Beløpene på venstre side i tabellens celler er hovedtallene for hele UiO, på høyre side er tallene for fakultetene 

samlet. 


